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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) 

YΣΗΜΑΣΟ ΔΜΦΤΣΔΤΙΜΟΤ ΝΔΤΡΟΓΙΔΓΔΡΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΓΑΣΡΙΚΟΤ ΝΔΤΡΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΘΔΝΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔ Κ.Α.: 21948825 

 ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

 

Έσονηαρ ςπψτη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν 

από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική 

διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 
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1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν 

και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο 

Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – 

Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

1.12 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)  2017/745 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνχιηνπ ηεο 5εο  

Απξηιίνπ 2017 γηα ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 

2001/83/EΚ, ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) αξηζ.178/2002 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) αξηζ. 1223/2009 

θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 90/385/ΔΟΚ θαη 93/42/ΔΟΚ. 

 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2501/03-08-2022 Δγθχθιην ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

(Δ.Κ.Α.Π.Τ.), αλαθνξηθά κε ηελ Δλαξκφληζε ησλ θνξέσλ πγείαο κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο (ΔΔ) 2017/745 

ζρεηηθά κε ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. 

 

3. Σo ππ’ αξηζ. πξση. ΔΙ 16013/14-12-2022 Οξζή Δπαλάιεςε Τπεξεζηαθνχ εκεηψκαηνο ηνπ 

Νεπξνρεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλαθνξηθά κε ηα πιηθά πνπ ρξήδεη ε επέκβαζε ηεο 

αζζελή Κ.Υ.Δ.( ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄). 

 

4. Σελ ππ΄ αξηζ. 5/32/21-12-2022 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηα θαη δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) ζπζηήκαηνο ΔκθπηεχζηκνπΝεπξνδηεγέξηεΠλεπκνλνγαζηξηθνχ Νεχξνπ γηα 

ηελ αζζελή ηνπ Ννζνθνκείνπ Κ.X.E. κε Κσδηθφ Αζζελή 21948825, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ 

ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ) ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο €29.970,00 πιένλ ΦΠΑ ή  €33.900,00 ζπκπ. 

ΦΠΑ. 

Σο Γενικψ Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε οικονομική πποζθοπά για ηην ππομήθεια ενψρ (1) ζςζηήμαηορ 

Δμθςηεωζιμος Νεςποδιεγέπηη Πνεςμονογαζηπικοω Νεωπος, για ηην αζθενή Κ.Υ.Δ., ψπυρ 

αναλςηικά παπαηίθενηαι ζηον ΠΙΝΑΚΑ ηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α΄. 

 

Πποχπολογιζθείζα δαπάνη €29.970,00 πλέον Φ.Π.Α. ή €33.900,00 ζςμπ. Φ.Π.Α.   

 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

1.1 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο 

1.2 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  
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1.3 ηην ςποβληθείζα πποζθοπά ςγειονομικοω ςλικοω / ιαηποηεσνολογικϊν πποφψνηυν θα 

ππέπει να δηλϊνονηαι (επί ποινή αποκλειζμοω), ζωμθυνα με ηον Κανονιζμψ ηηρ (ΔΔ) 

2017/745, ηα ακψλοςθα ζηοισεία:  

 Η ρψξα παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο  

 Η θαηαζθεπαζηηθή κνλάδα ζηελ νπνία παξάγεηαη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη 

ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο απηήο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά πξέπεη επιππψζθεηα λα επηζπλάπηνληαη ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

i. Βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη πθίζηαηαη επίζεκε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εηζαγσγέα / δηαλνκέα (ή αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο ηνπο θαη 

εληνιήο πξνο ηνλ εηζαγσγέα), 

ii. Δμνπζηνδφηεζε θαη εθπαίδεπζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη νξζή ρξήζε ησλ πξντφλησλ 

 

Οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζε ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Σπίηη 17/01/2023 και ϊπα 14:30.  

 

 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά μψνο βάζει 

ηιμήρ.  

 

Η πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθφζνλ πιεξνί ην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ πηζαλή 

δαπάλε. 

 

ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηψλ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ πνπ κεηνδφηεζαλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

 

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απψθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απφζπαζκα  πνηληθνχ  κεηξψνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλψλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

 

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα 

θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

 

 

              
         Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

                                                                                        

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ   

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΜΒΑΗ ΑΘΔΝΟΤ ΜΔ ΑΡ. ΜΗΣΡ.:  21948825 

 

 

 

α/α Κυδικψρ Πεπιγπαθή είδοςρ Ποζψηηηα 

1 

 

 1)Δκθπηεχζηκνο Νεπξνδηεγέξηεο 

Πλεπκνλνγαζηξηθνχ (Γελλήηξηα Παικψλ).Νένο 

ηχπνο κε επηπιένλ δπλαηφηεηα απηφκαηεο 

ηηηινπνίεζεο αξρηθψλ παξακέηξσλ 

πξνγξακκαηηζκνχ –SENTIVA. 

2)Δκθπηεχζηκν ειεθηξφδην δηέγεξζεο 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ. 

3)Δλεξγνπνηεηήο ηνπ εκθπηεχζηκνπ λεπξνδηεγέξηε 

ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ ηνπ αζζελνχο. 

 

TEM 1 
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